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Geavanceerde ANC = betere concentratie. 

Voor het eerst hebben we onze volledig instelbare Jabra Advanced Active 
Noise Cancellation™ (ANC) toegepast in een professionele headset om u 
maximale controle te geven over uw eigen concentratie. U kunt kiezen uit 
11 instellingen, de ANC-niveaus kunnen met de Jabra Sound+-app worden 
afgestemd op uw behoeften van dat moment om uw eigen mobiele 
focuszone te creëren, waar u ook bent.

Kristalheldere gesprekken. 

Acht nauwkeurig gepositioneerde microfoons en een Jabra-algoritme die 
wordt aangedreven door een revolutionaire drievoudige chipset filteren 
het geluid om u heen uit, zodat de headset voldoet aan de Open Office-
vereisten van Microsoft voor het effectief verwijderen van ongewenst 
geluid en de focus volledig op uw stem wordt gericht voor kristalheldere 
gesprekken, waar u ook bent.

Vernieuwde microfoonarm. 

Ontworpen als een 33% kortere1, wegklapbare microfoonarm voor meer 
flexibiliteit. De Evolve2 75 voldoet aan de Open Office-eisen van Microsoft 
in de prestatiemodus, met de microfoonarm omlaag, en elimineert 
achtergrondgeluiden in open werkruimten. Weggeklapt in de discrete 
modus zorgt hij voor heldere gesprekken en muziek, waar u ook bent.  

Een nieuw norm van comfort. 

We hebben een combinatie gemaakt van een ultrazachte kunstleren 
hoofdband met een uniek drukverminderend oorkussenontwerp om de 
ventilatie te verbeteren. Het resultaat is de ultieme headset die de hele 
dag comfortabel blijft. Onze baanbrekende dual-foam-technologie2 biedt 
zowel uitstekende geluidsisolatie als extra comfort. Winst aan beide 
kanten dus.

Groter draadloos bereik voor meer 
bewegingsvrijheid.

Met een draadloos bereik van 30 m en dubbele connectiviteit met uw 
apparaten, biedt de Evolve2 75 u de flexibiliteit om vrijuit rond te lopen.   

Ongekende verwerkingskracht. 

Voor krachtige gespreksprestaties hebt u geavanceerde verwerkingskracht 
nodig. Drie digitale chipsets vormen de motor achter een exclusieve Jabra-
algoritme. Samen maken ze de Evolve2 75 sneller, slimmer en krachtiger3, 
met uitstekende ANC-prestaties om uw concentratie te verbeteren en uw 
productiviteit te verhogen, waar u ook bent.

Naadloze UC-verbinding. Soepelere 
samenwerking.

De Evolve2 75 werkt met alle toonaangevende Unified Communications-
platforms als Zoom en Microsoft Teams voor het leveren van soepele 
navigatie en eenvoudige toegang tot de functionaliteit van het platform. 
En omdat de headset gelijktijdig verbinding kan maken met meerdere 
apparaten, van uw laptop tot uw mobiel, beschikt u over nog meer 
flexibiliteit over hoe en waar u samenwerkt. 

Ongekende geluidskwaliteit. 

Het revolutionaire dual-foam design en lektolerante luidsprekers van  
40 mm zorgen voor een ongekende geluidskwaliteit voor uw gesprekken 
en voor uw muziek. De nieuwste AAC-codecs en een aanpasbare  
EQ-functie verscherpen de helderheid van het geluid nog verder,  
om uw luisterervaring te verbeteren.

Aanpasbare apps om dingen op uw manier 
te doen.

Download de Sound+-app om ANC en HearThrough op intuïtieve wijze 
in te stellen, het geluid aan te passen met de equalizer en de functies 
van MySound en om uw belinstellingen aan te passen vanaf uw mobiel. 
Firmware-upgrades zijn beschikbaar via de Sound+-app op uw mobiel,  
of via Jabra Direct op uw pc, waar u nog meer instelbare functies kunt 
vinden om een superieure audiobeleving te creëren die op u persoonlijk  
is afgestemd.

EVOLVE2 75

De nieuwe norm voor hybride werken. Audiotechniek van 
wereldklasse voor ongeëvenaarde gesprekskwaliteit.

1in vergelijking met de Evolve 75   2Patent aangevraagd   3in vergelijking met de Evolve 75



GEBRUIK

U kunt het apparaat opladen met  
de oplaadstandaard of met een  
USB-oplaadkabel.

Tijd tot volledig opladen 2 uur  

40 minuten 

Tot 36 uur batterijduur

Snel opladen in 15 minuten
Tot 6 uur batterijduur

1x indrukken tijdens 
een gesprek

1x indrukken om Voice 
Assistant te activeren  
(niet tijdens een gesprek)

Microfoonarm omhoog 
om te dempen, omlaag 
om demping op te heffen

Schuif de Aan/Uit-schakelaar 
naar de Bluetooth-positie en 
houd deze daar vast totdat de 
LED blauw knippert.

Volg de gesproken 
instructies in de headset 
om te koppelen met uw 
smartphone

Steek de vooraf gekoppelde Jabra Link 380 
in een USB-poort van uw computer.

U kunt ook de microfoonarm 
omlaag bewegen om 
een inkomend gesprek te 
beantwoorden

Druk x1

Druk x1

Houd 1 sec ingedrukt

Houd 1 sec ingedrukt

Druk x1

Druk x1

Tegelijkertijd 1x indrukken om 
de busylight aan of uit te zetten

Activeer en schakel tussen ANC en HearThrough

KENMERKEN VOORDELEN
Connectiviteit

Computer Jabra Link 380 Bluetooth®-adapter met USB-A of USB-C. Tot 30 meter draadloos bereik naar uw computer,  
met aanzienlijk verbeterde dekking en minder uitval

Dubbele Bluetooth-connectiviteit Twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden, bijvoorbeeld mobiel apparaat en computer

Certificeringen* Toonaangevende UC-leveranciers, zoals Zoom, Google Meet, Amazon Chime en Cisco

Koppelen met meerdere apparaten Tot 8 apparaten koppelen

Audio Microfoon 8-microfoon technologie voor een perfecte belervaring

Active Noise Cancellation (ANC) Volledig aanpasbare Jabra Advanced Active Noise Cancellation™ om de concentratie in rumoerige omgevingen  
te bevorderen

Software-integratie Extra functies beschikbaar via Jabra Sound+-app, Jabra Xpress en Jabra Direct

Toegang tot voice assistant Snel toegang tot uw voice-assistant, met slechts één druk op de knop

Speakers Krachtige 40 mm speakers en AAC-codec leveren rijker geluid en bieden een meer meeslepende audiobeleving

Gebruiksgemak Oplaadbare batterij Tot 36 uur batterijduur

In gesprek-lampje 360° busylight op beide oorschelpen is vanuit alle hoeken te zien en werkt als 'niet storen'-signaal,  
zodat u geconcentreerd kunt blijven

Optionele oplaadhouder Eenvoudig opladen en docken met de optionele oplaadstandaard

Microfoonarm voor dempen en 
gesprekken aannemen Beweeg de microfoonarm omhoog of omlaag om het geluid te dempen of een gesprek aan te nemen

Discrete modus Wegklapbare microfoonarm voor discreet uiterlijk en flexibel gebruik buiten kantoor

Slimme sensor Opzetdetectie herkent wanneer de headset in gebruik is, zodat audio automatisch kan worden afgespeeld  
en gepauzeerd

Oorkussentjes
Unieke dual-foam-technologie verbetert het comfort en zorgt voor geluidsisolatie, terwijl het vernieuwde  
design van de kunstleren oorkussens de ventilatie verbetert en de druk vermindert voor comfortabel gebruik,  
de hele dag door

Oproepbeheer Oproepen beantwoorden/weigeren; speakervolume hoger/lager; dempen

Varianten UC- en MS-versies Keuze uit UC- of MS Teams-versies

Kleurvarianten Verkrijgbaar in zwart en beige
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